LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA
APSTIPRINĀTI:
Latvijas Republikas Biljarda Federācijas
Valdes sēdē 2008. gada 9.septembrī
(LRBF valdes sēdes protokols nr.2/2008)

Latvijas Republikas Biljarda Federācijas
Spēlētāju licencēšanas noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības „Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā –
LRBF) rīkotajos biljarda reitinga turnīros, Latvijas čempionātos, starptautisko
sacensību atlases turnīros un citos LRBF turnīru grafikā iekļautajos sporta pasākumos
drīkst piedalīties tikai LRBF licencēti spēlētāji ar derīgu spēlētāja licenci (turpmāk
saukta – Spēlētāja licence).
1.2. LRBF Spēlētāja licenci var saņemt jebkura fiziskā persona, kurai nekad nav
bijusi izsniegta LRBF spēlētāja licence un kura šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir
iesniegusi LRBF Valdei attiecīgu pieteikumu un samaksājusi licences maksu, kā arī
nepastāv objektīvie juridiskie šķēršļi saskaņā ar LRBF statūtiem Spēlētāja licences
izsniegšanai šai personai.
1.3. LRBF licencētiem spēlētājiem, kuriem uz šo noteikumu spēkā stāšanas
brīdi ir derīga LRBF Spēlētāja licence, kā arī turpmāk, kad Spēlētāja licence tiks
izsniegta saskaņā ar šiem noteikumiem, Spēlētāja licence tiek pagarināta, ievērojot
šajos noteikumos noteikto kārtību.
1.4. Spēlētāju licencēšanu ir tiesīga veikt tikai LRBF Valde.
2. Licences apjoms
2.1. LRBF Spēlētāja licence dod tiesības spēlētājam licences derīguma termiņa
ietvaros piedalīties visos LRBF rīkotajos biljarda reitinga turnīros, Latvijas
čempionātos, starptautisko sacensību atlases turnīros un citos LRBF turnīru grafikā
iekļautajos turnīros un pasākumos, ko organizē un rīko LRBF.
2.2 Tikai LRBF licencētie spēlētāji ar derīgu Spēlētāja licenci, pamatojoties uz
LRBF reitinga tabulām, atlases turnīru rezultātiem un LRBF valdes lēmumiem par
nacionālas izlases komandas apstiprināšanu, tiek iekļauti Latvijas izlases komandā un
ir tiesīgi piedalīties starptautiskajos biljarda turnīros, Eiropas čempionātos un Pasaules
čempionātos Latvijas vārdā.
2.3. LRBF Spēlētāja licence dod tiesības tās turētājam piedalīties biljarda
turnīros visos biljarda veidos – piramīda (pyramid), snūkers (snooker) un puls (pool)
visās minēto biljarda veidu disciplīnās.
2.4. Tikai licencētie spēlētāji ar derīgu Spēlētāja licenci tiks iekļauti LRBF
reitinga tabulās attiecīgā biljarda veidā.
2.5. Licence tiek izsniegta personīgi un nevar tikt nodota citai personai.
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2.6. Licenču uzskaite notiek elektroniski. Informācija par licencētiem
spēlētajiem, kuri ir saņēmuši tekoša gada licenci, tiek publicēta LRBF mājas lapā
internētā www.lrbf.lv, kā arī LRBF biroja atrašanas vietā Rīgā, Vaidavas ielā 4.
3. Licences maksa
3.1. Maksa par Spēlētāja licenci ir noteikta LVL 20,00 (divdesmit lati) gadā.
3.2. Samaksa par Spēlētāja licenci nākamajam gadam tiek veikta ne vēlāk, kā
līdz tekoša gada 30.decembrim. Šīs noteikums neattiecas uz jauniem spēlētājiem, kuri
licences saņemšanai ir pieteikušies pēc 30.decembra.
3.3. Samaksa par Spēlētāja licenci tiek veikta pārskaitījuma veidā, pārskaitot
licences maksu uz LRBF norēķinu kontu, vai arī samaksu veicot LRBF pārstāvim
(tiesnesim) vai LRBF sekretariātā Rīgā, Vaidavas ielā 4.
3.4. Gadījumā, ja spēlētājs nepiedalās LRBF reitinga turnīros, kā arī jebkādos
citos gadījumos (prombūtne, slimība u.c.), samaksātā licences maksa netiek
atmaksāta.
4. Licences termiņš
4.1. LRBF Spēlētāja licence tiek izsniegta uz vienu kalendāro gadu un ir derīga
no 01.janvāra līdz 31.decembrim.
4.2. LRBF spēlētāju licencēšana un licenču pagarināšana nākošajam gadam tiek
veikta vienu reizi gadā ne vēlāk, kā līdz tekoša gada 30.decembrim.
4.3. Licence tiek uzskatīta par derīgu (izsniegtu, pagarinātu) ar brīdi, kad
informācija par spēlētāju ir izvietota LRBF mājas lapā saskaņā ar šiem
noteikumiem.
4.4. Licenci var anulēt tikai pamatojoties uz LRBF Valdes sapulces lēmumu
šādos gadījumos:
4.4.1. ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un noteiktajā termiņā nav
samaksāta licences maksa;
4.4.2. ja spēlētājs rupji pārkāpis LRBF statūtus un noteikto reitinga turnīru
reglamentu;
4.4.3. piedaloties LRBF reitinga turnīros vai starptautiskajos turnīros rīkojies
amorāli vai prettiesiski un šādas rīcības rezultātā tiek bojāta LRBF vai
Latvijas valsts reputācija;
4.4.4. ja spēlētājs diskvalificēts pamatojoties uz LRBF valdes lēmumu (licence
tiek apturēta uz visu diskvalifikācijas laiku).
5. Pārējie noteikumi
5.1. Šie noteikumi stājas spēkā 2008. gada 09.septembrī.
5.2. Šie noteikumi ir saistoši visiem LRBF licencētiem spēlētājiem.
Rīgā, 2008.gada 09.septembrī
Latvijas Republikas Biljarda Federācija
Prezidents

Jurijs Rjazanskis
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